
Årsplan  

 

 

 
 

ÅRSPLAN 
FOR 

SOPPEN BARNEHAGE 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
TLF: 61 17 40 20 

ADR: Teknologiveien 18 
2815 Gjøvik 
Hjemmeside: www.sit.no 

            



Årsplan  

 

 

          FORORD 

 
Årsplanen vår tar utgangspunkt i barnehageloven og rammeplan for barnehager, 

den legger grunnlaget for vårt arbeid og er et viktig arbeidsverktøy for personalet. 

Samtidig skal den gi både foreldre og våre samarbeidspartnere innsikt i hvilke 

grunnleggende verdier og arbeidsområder vi legger vekt på i vårt arbeid. 

Lek, omsorg, danning og læring er viktige elementer i barnas oppholdstid her i 

barnehagen 

 

Vi legger stor vekt på at barnehagen skal være en sosial møteplass, hvor det kan knyttes 

nye vennskap mellom barna, foreldre og personale. 

Barna kommer til barnehagen for å leke og være sammen med venner. For oss er det 

viktig at barna trives og at de finner seg en god plass i barnegruppa.   

Som studentbarnehage er vi også opptatt av at foreldrene skal ha en fin hverdag hvor de 

skal være sikre på å få gjennomført studiene sine på best mulig måte.            

            Eksamensgarantien vår er en del av dette.  

 

Med ønske om en fin barnehagetid for barn, foreldre og personale. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Årsplanen er godkjent av Su, dato: 22.januar 2018 
 

For personalet 

Kjersti Skoglund Sørum 

Styrer 
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Barnehagens verdigrunnlag. 
Menneskesynet vårt er bygget på verdier som er forankret i menneskerettighetene, de 

er viktige for vår pedagogiske plattform. 

Mennesket er unikt og har rett til å bli møtt som et subjekt. Alle har rett til egne tanker 

og følelser, og skal møtes med respekt og likeverd. 

Barndommen har en egenverdi i menneskets livsløp. Barn er kompetente og har rett til å 

bli sett, hørt og anerkjent. De har rett til å medvirke i sin egen hverdag. 

Det er i relasjon og samhandling med andre at vi utvikler vår egen forståelse av oss selv 

og vår identitet. Vi trives og utvikler oss best i likeverdige relasjoner. 

Det er de voksne som har ansvaret for kvaliteten i relasjonen til og mellom barn, og 

viktige læresetninger for oss er da: 

 

 Jeg ser deg 

 Jeg hører deg 

Jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du sier  

Jeg undrer meg sammen med deg 

Jeg tror du har noe å si meg 

Jeg tror du ønsker å samarbeide 

Jeg vil være oppriktig med deg  

Jeg tror at det du sier og tenker er viktig og kan lære meg noe 

Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter 

 

 

 
FORMÅLSPARAGRAFEN 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 

respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som 

er forankret i menneskerettighetene.  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 

seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 

ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit, respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 

for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 

motarbeide alle former for diskriminering 
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Soppen barnehage. 
Soppen eies og drives av studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit. Vi er 

en del av Sit barn som har to barnehager i Trondheim; Dragvoll og Moholt, i tillegg til 

Soppen her på Gjøvik.  

Soppen er en to avdelings barnehage med avdeling Musebolet for 0-2 år og Kvisthula for 

3 – 6 år. Vi er til sammen ca. 36 barn. 

Vi er også en del av Gjøvik barnehagene som består av 27 kommunale og private 

barnehager til sammen. 

Barnehagen ligger midt på universitetsområdet på Kallerud, med god plass ute og inne til 

lek og  aktiviteter.  

 

Soppen barnehage skal være et sted hvor både barn, foreldre og personalet går til med 

lyst og glede. Vi er opptatt av tilstedeværende voksne som ser både enkeltbarnet og 

barnegruppa som helhet. Vi prøver alltid å leve opp til vår visjon: 

 

 

 

 

  

 

 

 
Vi legger til rette for at barn, foreldre og personale skal knytte nye vennskapsbånd, 

være i et miljø preget av glede, humor, omsorg og sammen skal vi oppdage barndommens 

mystikk. 

 

Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. 

Barndom bør ikke forseres, den kan ikke taes igjen, den skal få ta sin tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek, humor og glede i Soppen barnehage 

er de voksne tilstede. 
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Fokusområder her i Soppen barnehage. 

Språk 
Utviklingen av språket er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. 

Språklige ferdigheter er nødvendig for å kunne delta i leken og forstå reglene for 

samspill. Språket er nært knyttet til utviklingen av vår identitet og tilhørigheten til 

fellesskapet. Tidlig og god språkstimulering er derfor en svært viktig del av barnehagens 

innhold. 

 

Personalet i barnehagen er viktige rollemodeller for barna i forhold til språk, vi må være 

bevisste på at vi møter barna med respekt og evne til å tolke det de sier. Hvordan vi 

snakker med og til barna har mye å si for deres språkforståelse og utvikling. 

Organisering av dagen, med arbeid i små grupper, tilstedeværende voksne som gir god 

tilgang til rom, lek, bøker/spill og lekemateriell er viktig for å sikre et godt språkmiljø i 

barnehagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial kompetanse og lek. 
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 

Barn med sosial kompetanse vet hvordan de skal ta initiativ til lek, sette seg inn i andres 

situasjon, fortsette, tilpasse seg, endre og avslutte samhandlinger ettersom situasjonene 

forandrer seg. De kan kodene for å opprette og bevare lek og vennskap.  

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, noe som skjer 

i alle situasjoner i løpet av dagen. 

Vi i Soppen ønsker å legge til rette for et miljø preget av gode følelsesmessige 

opplevelser, da de gjennom omsorg, lek og læring vil få mulighet til både å tilegne seg og 

gi uttrykk for at de kan vise omsorg, ta hensyn, vise medfølelse og sette seg inn i andres 

situasjon. Til dette arbeidet bruker vi mye samtaler, dramatiseringer arbeid i små 

grupper. 

 

 

 
Anerkjennende og støttende relasjoner blant 

barn – voksne, barn – barn og voksne – voksne 

danner grunnlaget for utviklingen av sosial kompetanse 
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BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PRAKSIS. 
Progresjon: 
Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. 

Alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. Det skal være forskjell på  

aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell som vi tilbyr 5 åringer 

kontra en ettåring. 

Refleksjoner rundt pedagogisk dokumentasjon skaper nye erkjennelser, tolkninger eller 

spor som bidrar til at personalet tar valg på vegne av eller sammen med barna. Dette 

skjer i kontinuerlige prosesser der progresjon skapes i fellesskap. 

Det er viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke 

seg etter nye mål. Dette gir barna mulighet til å lære nye ting og få en god selvfølelse 

ved å mestre nye oppgaver. 

 

I vår barnehage: 

Er vi opptatt av å møte barnet der det er, og tilrettelegge for en naturlig utvikling på 

barnets premisser. Vi bygger videre på barnas erfaringsgrunnlag og tilfører nye leker, 

materialer og arbeidsmåter etter hvert som de blir eldre og mestrer mer. Dette krever 

tilstedeværende voksne som kjenner barnet godt og som legger til rette for situasjoner 

hvor barnet får muligheter til å prøve seg ut på nye ting og at de opplever gleden ved å 

mestre. Barn som opplever å mestre blir nysgjerrige etter å lære mer og prøve ut nye 

ting.  

Gjennom observasjoner og refleksjoner over barnets generelle utvikling sørger vi i 

samarbeid med foreldrene gjennom barnehageåret for at progresjonene sikres for hvert 

enkelt barn. 

Barnas opplevelsessirkel blir større og større etter hvert som barna blir eldre. For hvert 

år vil de oppleve å få delta på nye ting og prøve seg ut på aktiviteter som de ikke gjorde 

året før. Alle barna er delt inn i grupper etter alder. 

1 og 2 åringene er mus, 3 åringene er harer, 4 åringene er rever og 5 åringene er bjørner. 

Vi tilpasser temaer og arbeidsoppgaver utfra hvilken gruppe barna tilhører. Slik at det 

skjer en naturlig progresjon etter hvert som de skifter gruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bjørnene har laget i stand kafe og «selger» nå mat til resten av gruppene. 
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OMSORG: 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, både fysisk og psykisk. Omsorg er en 

forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Omsorg forutsetter gode relasjoner mellom personalet og barna. 

Barna må føle at de har tatt imot omsorg. Personalet skal imøtekomme barnas behov for 

omsorg med sensitivitet. 

Barn er også omsorgsgivere og må anerkjennes som dette. 

 

I vår barnehage: 

Møter vi alle barna i garderoben hver morgen for å sikre at de blir sett og får en god 

overgang fra hjem til barnehagen. Vi er opptatt av å møte barnas følelsesuttrykk og 

skape et anerkjennende og støttende miljø hvor det er mulighet til å ha et fang å sitte på 

når man trenger det.  

Barna skal se og føle at personalet er opptatt av å gi barna det de trenger. Og at vi er 

bevisste våre egne holdninger og handlinger i møtet med barna. 

For å anerkjenne barnas omsorgsevne er det viktig for oss å sette ord på det vi ser, når 

for eksempel et barn møter et annet med et smil, en hjelpende hånd, gode ord og 

handlinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEK 
Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek og personalet skal være bevisst på egen 

rolle og deltakelse i barns lek. 

Lek er barns væremåte og lekens egenverdi skal anerkjennes i barnehagen. Her skal alle 

barn oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, alene og sammen med 

andre. 

Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Gjennom leken utvikles og 

videreutvikles sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter. I et lekende fellesskap legges 

grunnlag for barns vennskap. 
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I vår barnehage: 

Legger vi til rette for et anerkjennende og støttende miljø med mye vekt på lek, humor 

og glede. Vi er opptatte av at barna skal få utvikle sine sosiale ferdigheter gjennom 

meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 

For at leken skal oppleves å være god og ikke stagnere må barna både gi og ta, de må 

bytte på å bestemme og å ta avgjørelser.  

De voksne er tilstedeværende i leken både som aktive rollemodeller som bidrar til at alle 

får mulighet til å delta i leken og legge til rette for at leken utvikler seg. Men også som 

observatører for å se hvilke barn som trenger spesiell hjelp og støtte for å utvikle sine 

sosiale ferdigheter.  

De voksne er opptatt av å tilføre leken og det fysiske miljøet det lille ekstra som de 

trenger for å «drive» leken videre. 

Trygge omgivelser, med voksne som ser og hører er viktige bærebjelker i vårt arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANNING 

Barnehagen skal fremme danning. Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, 

normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i fellesskapet. 

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og 

vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. 

En viktig del av danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av en god selvfølelse. 

 

I vår barnehage: 

Ønsker vi at barna skal føle seg verdifulle og at de er bra nok som de er.  

De skal få erfaring med at vi er voksne som vil de vel, som bryr oss om hvordan de har 

det og er opptatt av å høre hvilke tanker og meninger de har om livets daglige hendelser. 

Vi øver på å være deltakere i en gruppe hvor alles behov skal bli tillagt vekt. Vi viser med 

både ord og kroppsspråk at alle barna er viktige for fellesskapet. 

Vi er opptatt av å la barna få mulighet til å reflektere over det vi snakker om, ved at de 

voksne stiller spørsmål tilbake til barna, i stedet for bare å svare kort og raskt på det de 

snakker om. Dette gjør at barna selv må tenke seg om, de får følelsen av å bli tatt på 

alvor og sammen kan vi reflektere over samtalen vi har. 
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LÆRING: 

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, 

danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen.  

Barn lærer gjennom lek og samspill med andre. 

Barnehagen skal tilby rike og varierte opplevelser og erfaringer og gi rom for undring, 

utforsking og nysgjerrighet. 

Barnet skal møte utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og 

i spontane sammenhenger i hverdagen. 

 

I vår barnehage: 

Tenker vi at barnehagetiden legger grunnlaget for menneskets læringsprosess. Det er i 

denne perioden i livet at utviklingen er aller størst. Barnehagene i Sit jobber ut ifra et 

helhetssyn på læring. Vi ser at sammenhengen i omsorg og oppdragelse, lek og 

hverdagsaktiviteter fører til ny kunnskap, ferdigheter og gode holdninger, som er med på 

å skape mening i barns liv. Barn lærer av alt de opplever og erfarer. Læring skjer i 

samspill, med mennesker og er ofte knyttet til opplevelser. 

 

 

 

Konfucius, kinesisk filosof 

 

    

Samtidig henger læring tett sammen med lek, oppdragelse og omsorg og foregår i det 

daglige samspillet med andre mennesker og miljøet barnet lever i. Vi legger derfor vekt 

på å tilby stimulerende miljøer hvor barna får utforske, leke og mestre. 

Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring, og 

opplevelse av glede og mestring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg hører og glemmer 

Jeg ser og husker 

Jeg gjør og forstår 
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FAGOMRÅDER. 
Barnehagens fagområder består av 7 områder som dekker et vidt læringsfelt. Disse vil 

sjelden opptre isolert men som oftest tverrfaglig gjennom aktiviteter, samlinger og 

samtaler med barna. 

At barn får rike, felles opplevelser og kunnskaper på mange områder er også en 

forutsetning for leken og et godt samspill mellom barna. 

Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 

sammensetning og øvrige forutsetninger. For en videre forståelse av fagområdene 

henvises det til Rammeplan for barnehager hvor du kan lese om ytterligere mål og 

metoder. 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

 Språket er et sentralt område i førskolebarnets utvikling. 

 Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer. Barnehagen skal stimulerer til nysgjerrighet, bevissthet og 

utvikling. 

 Personalet skal invitere til utforskning av både det muntlig og skriftlige språk. 

 

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Vi er opptatt av at de skal videreutvikle sin begrepsforståelse, utvikle et variert 

ordforråd og få uttrykke sine tanker, meninger og følelser på en god måte.. Eventyr, 

fortellinger, sanger, bøker, bilder, ulike konkreter, rim og regler brukes mye i dette 

arbeidet. 

Gjennom arbeid i små grupper gir vi alle barna muligheter til å delta, og det blir enklere å 

tilpasse språkstimuleringen til hver enkelt. 

De voksne prøver å få til gode samtaler i alle de daglige hverdagsaktivitetene som 

gjentar seg hver dag, slik som måltid, av og påkledning, lek inne og 

ute, stellesituasjoner osv. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De minste barna 

arbeider med 

«Skinnvotten». Her 

er de ute og leter 

etter alle dyrene 

som hører med i 

eventyret. Når alle 

dyrene er funnet så 

leser vi eventyret 

og synger sangen 

som hører til. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse. 

 Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som 

utgangspunkt. 

 Fysisk aktivitet og bevegelse er forbundet med utvikling av motoriske ferdigheter,  

 kroppsbeherskelse, koordinering og mobilitet. 

Barna skal få øve opp beherskelse av armer og ben, balanse og samordning av kroppens 

bevegelser. Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er nødvendig for utvikling 

av en sunn kropp. Gode vaner skal tilegnes tidlig og kan vare livet ut. 

 

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Vi har gode rom som er tilrettelagt for fysisk aktivitet hvor vi blant annet lager 

hinderløyper, klatrer i ribbevegg, hopper på «tjukkasen», balanserer på balanseplanker, 

har sangleker og mye mer. Barna har god plass til å bruke kroppen aktivt. 

På turer får barna trening i å bevege seg i ulendt terreng og på forskjellige underlag. I 

barnehagen er vi er heldige og har et stort og godt uteareal med gress, asfalt, bakker og 

flater.  De er ute i all slags vær og bruker kroppen i aktiviteter uten ferdig lekemateriell. 

Vi har gym i Campus Arena, Gjøvik en gang i uka. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

 Dette området omhandler blant annet musikk, dans, drama, språk, litteratur,  

 kunsthåndverk, arkitektur, film og design. Barna skal få mulighet til å få nye inntrykk,  

gjennom kunst, kultur og estetikk, samt lære seg nye metoder til å uttrykke det de 

opplever. 

 De skal få kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. Barnehagen skal legge til 

rette for å videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. 

  

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

 Vi formidler bruk av ulike redskaper og teknikker når vi lager ting av forskjellige 

materialer som tre, stoff, garn, maling, leire, perler osv.  

Vi voksne bruker i mange sammenhenger drama og eventyr for å skape forståelse for de 

temaene vi arbeider med. Dette virker også positivt for barnas lek, da vi ser at mange av 

elementene blir videreformidlet i leken. 
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Natur, miljø og teknologi 

 Dette området omhandler barnets forhold til naturen. Barnehagen skal bidra til at barna 

blir kjent med planter, dyr, landskap og årstider.  

De skal få forståelse av samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Miljøvern 

og en bærekraftig utvikling er et viktig aspekt. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring. 

 

Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Våre turer til skogen bidrar til at barna lærer naturen å kjenne gjennom årstidene og i all 

slags vær. Vi forsker på det som lever og gror i naturen og barn og voksne er  

 sammen i forskning og undring. 

Vi lærer barna å ta vare på miljøet ved ikke å kaste ting i naturen, slukke lys, tenke 

strømsparing, bruke bare det vi trenger av vann og papir og har fokus på resirkulering.  

 

 

Antall, rom og form 

 Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin matematiske  

kompetanse. Barnehagen skal oppmuntre barnas egen utforskning og legge til rette for 

tidlig og god stimulering. På denne måten får de erfaring med ulike typer størrelser, 

former og mønstre. De skal få oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former. 

Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsning. 

  

Hva gjør vi i Soppen barnehage 

Vi er opptatt av at barna skal se og oppleve ulike tall, former og symboler i dagliglivet i 

barnehagen. Tall og bokstaver på veggen, telle og se på ulike former og mønstre i 

nærmiljøet. 

Vi har et rikholdig utvalg av ulike typer spill og kortstokker som de voksne bruker 

sammen med barna. Vi er opptatt av å bruke fagområdet bevisst i alle de daglige 

situasjonene i hverdagen. De voksne følger opp barnas nysgjerrighet med undring og nye 

impulser. Hvert år har vi en egen realfagsperiode hvor vi har spesielt fokus på forskning 

og undring. 
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Etikk, religion og filosofi 

 Dette området behandler barns utvikling av identitet og kulturell tilhørighet. Dette skjer 

i samspill med andre barn og voksne, samt i nærmiljøet. 

 Barn er undrende overfor de grunnleggende spørsmål i livet, en undring barnehagen 

må forholde seg til. Overføring av normer og verdier blir derfor sentralt i 

kulturformidlingen. 

Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag er spesielt viktig innenfor dette feltet. 

 

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Vi formidler innholdet og verdiene i kristen og humanistisk tradisjon og blir kjent med de 

religioner og livssyn som er representert i barnehagen. 

Vi ber inn til mat og aktiviteter i forbindelse med disse tradisjonene. 

Vi arbeider aktivt med å lære barna å forholde seg til hverandre, vise toleranse, 

vennlighet og forskjell på rett og galt. Det er viktig for oss at barna skal forstå at det 

finnes mange måter å forstå ting på og måter å leve sammen på. 

 

  

Nærmiljø og samfunn 

Barns medvirkning i dagliglivet i barnehagen er deres første skritt til å få innsikt i, og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.  

De skal være med å utforske og oppdage sitt eget nærmiljø, få kunnskap om og 

tilknytning til lokalsamfunnets natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. 

 Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. 

  

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Vi er opptatt av at barna skal ha reell medvirkning på sin egen hverdag. De skal møte 

voksne som ser og hører de, og som er opptatt av at de skal være inkludert i det sosiale 

fellesskapet i barnehagen. De skal få øvelse i å uttrykke egne meninger og at deres valg 

og handlinger påvirker det som foregår i barnehagen. 

Vi bruker nærmiljøet til turer og utforskning, besøker Gjøvik gård, Gjøvik bibliotek, 

gamle Kallerud gård, Gjøvik by, Eiktunet med mer.  

 Vi skal gi barna kjennskap til menneskerettighetene og barnekonvensjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsplan  

 

 

VURDERING 

Barnehagens dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og læring. Den skal brukes som 

en metode for å få fram ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis. 

Dokumentasjon skal hjelpe personalet til å se hva barna er opptatt av, og brukes sammen 

med barna.  

Vurdering er refleksjon og utforskning som skal hjelpe oss til ny kunnskap. All vurdering 

skal bidra til å styrke og øke barnegruppas og det enkelt barns trivsel og utvikling. 

 

I vår barnehage: 

Observerer og reflekterer vi kontinuerlig over hvordan barna har det, både i forhold til 

de andre barna, men også i forhold til oss voksne. 

Dette gjøres gjennom barnesamtaler, relasjonskartlegginger, gjennomgang av 

kvalitetsdokumenter, forberedelser og gjennomføring av foreldresamtaler, samt daglige 

observasjoner gjort gjennom barnehagedagen av personalet.  

Avdelingsmøter og personalmøter brukes til å reflektere over den pedagogiske praksisen 

og hvordan vi kan arbeide for å skape best mulige vilkår for omsorg, lek, danning og 

læring i vår barnehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har vi laget Soppen 

matbutikk hvor barna 

fyller inn varer, skanner 

varene for salg og tar 

imot betaling.  
Det er fint å kunne kose 

seg med mat man har 

kjøpt i «egen butikk». 
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BARNS MEDVIRKNING. 
Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetent. Barna skal 

få mulighet til å medvirke i fellesskapet og uttrykke sine synspunkter. 

Barna skal få erfare at deres stemme blir tatt på alvor og ha innflytelse på sin egen 

hverdag i barnehagen. 

Personalet må være bevisst i alle situasjoner sammen med barna og gi hvert enkelt barn 

følelsen av å bli sett, hørt og verdsatt. 

 

I vår barnehage: 

Barns mulighet til medvirkning handler i stor grad om voksnes selvinnsikt, forståelse og 

holdninger til barn. Medvirkning krever refleksjon fra oss voksne, og at vi er vare for 

barnas ønsker og behov. 

Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det og som voksne i 

barnehagen ønsker vi å oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og 

meninger. Dette krever deltakende og nærværende voksne som ser barna.  

 

Medvirkning oppnås ikke ved bruk av spesielle teknikker eller programmer. For å lykkes 

må man arbeide med holdningene til alle i personalgruppen. Barn er unike, inkluderende og 

kunnskapsrike mennesker som vi voksne er så heldige å bli kjent med. 

  

Her i Soppen legger vi vekt på å: 

• Legge til rette for samtale hvor vi lytter og tar barnas ønsker og behov på alvor. 

• Lytte og registrerer barnas kroppsspråk og følelsesuttrykk. 

• La barna delta i planleggingen av det daglige arbeidet i barnehagen 

• Være tilstede sammen med barna både i lek og aktiviteter 

• Være anerkjennende i vår omgang med barna 

• Gi barna valgmuligheter 

• Skape et fysisk miljø inne og ute hvor det finnes materialer og miljøer som passer 

alle de ulike barnas interesser og behov. 

• Være klare, tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til både enkeltbarna 

og barnegruppa som helhet. 
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FORELDRES MEDVIRKNING 

Foreldremedvirkning er nedfelt i barnehageloven. 

Foreldresamarbeidet skal skje både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn 

og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen 

av tilbudet. 

  

I vår barnehage: 

Er vi opptatt av å ha et godt foreldresamarbeid, vi ønsker at barnehagen skal være et 

sted hvor både barn og foreldre skal føle seg hjemme. Et sted hvor det er naturlig at 

foreldrene tar seg en kaffekopp, setter seg ned og ser hvordan barna deres har det. 

Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er en forutsetning for at vi skal lykkes med 

å utvikle den gode barnehage. Tillit mellom foreldre og ansatte skaper trivsel både for 

barna, foreldre og de ansatte.  

Det daglige møtet i garderoben når barn og foreldre kommer om morgenen og når barna 

blir hentet på ettermiddagen er vårt aller viktigste medvirkningsmøte. 

Det er her foreldrene har mulighet til å fortelle litt om hvordan dagen har startet for 

barnet, hvordan gårsdagen har vært og hva det er viktig at vi i barnehagen vet om for at 

deres barn skal ha det best mulig. 

 

For å ha et godt samarbeidet er vi avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra dere 

foreldre. Vi ønsker både ros og ris, samt at vi kan være en naturlig samtalepartner når 

dere ønsker det. 

 

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, disse har igjen to representanter 

som deltar i samarbeidsutvalget som består av to foreldrerepresentanter, to 

ansattrepresentanter, styrer er sekretær og eier kan delta ved behov. 

Utvalget skal være et bindeledd mellom foreldre og barnehagen, hvor ulike saker kan tas 

opp til diskusjon. Vi oppfordrer foreldre til å bruke utvalget dersom dere har spesielle 

saker dere ønsker å ta opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studentretta tiltak. 

I hektiske perioder, for eksempel i forbindelse med eksamen, vet vi at foreldre kan ha   

behov for ekstra avlastning. Eksamensgaranti er et overbyggende begrepet for våre 

studentretta tilbud. Det innebærer at vi hjelper til med å legge til rette og finne 

løsninger i hverdagen slik at foreldre kan få mulighet til å gjennomføre sin eksamen om 

noe uforutsett skulle inntreffe. Trenger du hjelp med å finne praktiske løsninger på 

utfordringene i hverdagen, er det viktig at du tar kontakt med styrer i barnehagen. Vi vil 

da komme i dialog om dine behov, og kan finne den beste løsningen for deg og ditt barn. 

 

Juleverksted 

med barn, 

søsken, 

foreldre og 

personalet. 
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OVERGANGER 
Barnehagen skal ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning i oppstart og 

overganger. Dette skal skje i nært samarbeid med foreldrene. 
 

I vår barnehage: 

Tilvenning  

Når de minste barna begynner i barnehagen så innebærer dette at de skal separeres fra 

foreldrene for første gang over en lengre periode i løpet av dagen. Noe som kan være 

vanskelig og stressende både for barn og foreldre. Barna trenger mye støtte for å 

regulere følelsene sine, de føler utrygghet og savn. De trenger da voksne som er mest 

mulig rundt barnet. Her hos oss er det alltid en fast voksen som møter barnet når det 

kommer om morgenen, som sitter ved det når det spiser, som skifter bleie, som legger 

det, som tar det opp igjen når det våkner og som følger det opp. 

Det er viktig for oss at denne første tiden i barnehagen oppleves som god både for barn, 

foreldre og oss personalet. Sammen legger vi da grunnlaget for en god og trygg 

barnehagehverdag. 

 

Overgang fra liten til stor avdeling. 

Det året barna fyller tre år går de over fra avdeling Musebolet til Kvisthula i august. For 

de aller fleste er dette en spennende periode hvor nye vennskap dannes, de blir kjent 

med nye rom, leker og aktiviteter og en ny periode i livet starter. For å gjøre overgangen 

best mulig så gjennomfører vi hospitering på våren. Da besøker to, tre barn og en voksen 

fra Musebolet avdeling Kvisthula hvor de deltar i lek og aktiviteter på formiddagen. 

Dette gjøres i perioden mai-juni, og på den måten er de aller fleste godt kjent med både 

barn og voksne når de starter opp på Kvisthula i august, etter ferien. Vi tilbringer i 

tillegg mye tid sammen på uteområdet i denne perioden. 
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE. 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for overgang fra barnehage 

til første klasse. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Gjøvik 

kommune, skolene og barnehagene har i samarbeid utarbeidet et oppsett som viser 

noen av rutinene rundt overgangen fra barnehage til skole.  

 

  

Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig 

Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i 

barnehagen. 

November Styrer 

Innskrivingskveld for foreldre. 

- utfylling av skjema og informasjon om skolen 

November Rektor 

I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er 

nyttig med tilleggsinformasjon for å kunne tilrettelegge 

for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med 

skolen. 

1. mars Styrer 

Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); 

går veien dit, ser på og leker i skolegården. Eventuelt at 

vi får komme inn og se på klasserommet. 

Våren Styrer 

Pedagogisk 

leder 

Bjørnegruppa har gjennom året en god del 

skoleforberedende oppgaver. Blant annet lese og 

skriveforberedelser, trafikkopplæring, tallforståelse 

osv. 

Hele siste 

året før 

skolestart. 

Styrer 

Pedagogisk 

leder 

Bli kjent dag/dager på skolen. 

- barnet får skriftlig invitasjon fra skolen 

- barnet får hilse på sin fadder 

- skolens ledelse er tilstede for foreldre som 

ønsker samtale om eget barn. 

Mai/juni Rektor 

Kontaktlærer 

Ved behov for ytterligere informasjon fra 

barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene ta 

kontakt med barnehagen for samtale. 

Etter 

skolestart. 

Kontaktlærer 

 

Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne: 

 

Barnehagen avtaler sammen med foreldre 

overgangsmøter med skolen og eventuelt 

samarbeidspartnere. 

Innen 1. 

november 

Styrer 

Utsatt skolestart: søknad diskuteres med foreldre og 

eventuelt henvises til PPT for vurdering. 

Innen 1. 

november 

Styrer 

Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret. Innen 1. 

februar 

Foreldre 
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Samarbeid Soppen barnehage – Gjøvik skole. 
Sammen med Tongjordet og Gjøvik barnehage har vi utarbeidet et samarbeidsprosjekt 

mellom førskolebarna og 1 og 4 klasse ved Gjøvik skole. 

1.klassingene kommer hver høst og forteller til førskolegruppa om hvordan det er å 

starte på skolen, i tillegg kommer de en gang på vårparten for å fortelle om hvordan 

deres første skoleår har vært. 

 5 ganger i året har vi besøk av 4. klassinger som leser og leker med våre førskolebarn og 

 på våren går vi ned til skolen og deltar på mattedag med de samme elevene. 

 

Dette er et godt innarbeidet samarbeid som gir våre førskolebarn et godt innblikk i 

hvordan det er å starte på skolen. Samtidig som lærere og barnehagelærere får et 

innblikk i hverandres arbeidsområder. Noe som er med på å sikre en god overgang fra 

barnehage til skole.  

 

 

 

 

 
 

Her har vi besøk av 

4. klassinger fra 

Gjøvik skole som 

spiser med og leser 

for våre 

førskolebarn. Dette 

er noe både skole 

og barnehagebarn 

synes er gøy. 


